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Collegebesluit 

1. Kennis te nemen van het Programmaplan De Friese Aanpak 2023-2024; 
2. Akkoord te gaan met deelname aan De Friese Aanpak 2023-2024, als verwoord in het 

programmaplan; 
3. De Stuurgroep mandaat te verlenen voor de aansturing van De Friese Aanpak binnen de 

kaders van het programmaplan. 
4. Voor 2023 een bijdrage van € 11.213 en voor 2024 een bijdrage van € 29.852 beschikbaar te 

stellen; 
5. De bijdragen te dekken uit post:' Omgevingswet'  (65600); 
6. De gemeenteraad actief te informeren. 

 

Toelichting/achtergrond 

Samenwerking en afstemming rond de Omgevingswet blijft ook na 2022 nodig. Zeker zo belangrijk is 
een integrerende en voortvarende gezamenlijke aanpak van de grote opgaven waar we in Fryslân 
voor staan. Voorbeelden zijn de stikstofaanpak, woningbouwopgave, energie, landbouw, 
klimaatadaptatie en de sturende rol van water evenals sturing op de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving/Omgevingswet.  
 
De Friese Aanpak (DFA) heeft zich de afgelopen jaren (2017 tot heden) bewezen als uniek en 
succesvol interbestuurlijk samenwerkingsprogramma in het fysieke domein/Omgevingswet. 
Vanuit de deelnemers was er een brede wens om DFA ook na 2022 voort te zetten.  
 
Met de beproefde structuur wordt invulling gegeven aan een laagdrempeliger en professionele 
interbestuurlijke samenwerking in Fryslân. Het gaat om een samenwerking van de gezamenlijke 
Friese gemeenten, provincie en waterschap. Ook de uitvoeringsdiensten en RWS zijn aangehaakt. 
Het college ziet de meerwaarde en sluit graag aan bij deze (interbestuurlijke) samenwerking. 
 
Voorbeelden van opgeleverde producten zijn o.a. de Omgevingslabs voor diverse thema’s (vb. 
Landelijk gebied en Veiligheid) en diverse bouwstenen (vb. Water en Duurzame mobiliteit). 
Deze labs en bouwstenen geven de deelnemers input voor het opstellen van hun Omgevingsplan. 
Voor meer achtergrond verwijzen wij graag naar de website: www.defrieseaanpak.nl 
 

Bijlage(n) 

Programmaplan De Friese Aanpak 2023-2024 [Bij.387708] 
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